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فرهنگی

همزمانباسالروزقیاممسجدگوهرشاد

مراسم ویژه روز عفاف و حجاب در
حرممطهررضویبرگزارمیشود
معاونتبلیغاتاسالمیآستانقدسرضویگفت:همزمان
باسالروزواقعهتاریخیقیاممسجدجامعگوهرشاد،مراسم
ویژه روز عفاف و حجاب و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای
مسجد گوهرشاد در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.به
گزارش آستان نیوز ،حجت االسالم سیدجالل حسینی
اظهار کرد :مراسم ویژه روز عفاف و حجاب پنج شنبه 21
تیرماه با سخنرانی آیت ا ...سیداحمد علم الهدی ،نماینده
ولیفقیهدرخراسانرضویدرایوانمقصورهمسجدجامع
گوهرشاد برگزار میشود.وی با اشاره به این که در این
مراسم مهدی سلحشور به مدیحه سرایی میپردازد ،ادامه
داد :یادآوری سرکوب قیام مردم متدین مشهد علیه قانون
کشف حجاب رضاخانی و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای
واقعه مسجد گوهرشاد از جمله اهداف برگزاری مراسم روز
ملی حجاب و عفاف است.

نقدمنصفانهمسئوالنبرایرفع
مشکالتمردم

میرزاده -در نشست مشترک مدیران مؤسسه های
فرهنگی شهرآرا و خراسان ،بر ایجاد همدلی و همراهی
رسانه های استان با هدف رفع مشکالت مردم تأکید شد.
به گزارش «خراسان رضوی» ،در این نشست که عصر روز
گذشته برگزار شد ،مدیرعامل مؤسسه فرهنگی شهرآرا
گفت :نگاه ما این است که روزنامه خراسان ،متعلق
به همه مردم خراسان است و با این نگاه ،ما نیز وظیفه
خود می دانیم آن را تقویت کنیم« .مجید خرمی» افزود:
امیدواریم چنین ذهنیتی نیز نسبت به روزنامه شهرآرا
ایجاد شود و مردم ،این روزنامه را متعلق به خودشان
بدانند و تالش می کنیم که به این سمت حرکت کنیم .وی
با اشاره به لزوم نقد مسئوالن برای رفع مشکالت مردم
گفت :شهردار مشهد نیز نگاه رسانه ای دارد و از نقدها
استقبال می کند و از مدیران شهرداری هم خواسته
است که نقدپذیر باشند .ضمن این که اعضای شورای
شهر مشهد نیز از انتقادها و بیان مشکالت استقبال می
کنند.مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری خراسان هم در
این نشست گفت :روزنامه خراسان نیز به عنوان بخشی از
هویت فرهنگی مردم مشهد و استان و روزنامه ای متعلق
به مردم ،تالش کرده است که از مجموعه مدیران نظام
جمهوری اسالمی با هر گرایش سیاسی حمایت کند.
«محمدسعید احدیان» افزود :نگاه ما این است که فارغ از
نگاه های سیاسی ،هر کس که در مصادر حاکمیتی قرار
می گیرد ،باید مورد حمایت باشد که البته این حمایت
باید همراه با نقد باشد و در تعامالت خود ،این موضوع
را مدنظر قرار داده ایم و به وظیفه خود عمل می کنیم.
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دستیابیبهفناوریتعمیرناوگانقطارشهری
صرفهجویی بیش از یک میلیون یورویی با تعمیر اساسی بخشی از ناوگان قطار شهری مشهد
گزارش خبری
مسلمی

مهندسان و متخصصان ایرانی توانستند به فناوری
تعمیرات اساسی ناوگان قطار شهری دست پیدا
کنند .بر این اساس روز گذشته در مراسمی از
تعمیر اساسی ناوگان خط یک قطار شهری مشهد
در محل تعمیرگاه سنگین شرکت بهره برداری
قطار شهری رونمایی شد تا صرفهجویی بیش از
یک میلیون یورویی در تعمیر اساسی بخشی از
ناوگان قطار شهری مشهد محقق شود.

•دستیابی مختصصان ایرانی به فناوری
تعمیرات اساسی ناوگان قطار شهری

به گزارش خراسان رضوی ،وحید مبین مقدم
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری قطارشهری مشهد
در مراسم رونمایی از تعمیرات اساسی ناوگان خط
یک قطار شهری مشهد با بیان این که واگن های
قطار شهری بعد از گذشت شش سال کارکرد ،نیاز
به اورهال دارند اظهار کرد :دستورالعمل تعمیر
اساسی بوژی قطار شهری موضوعی انحصاری
است و فقط در چند کشور از آن استفاده شده
بود؛ بااین حال ما توانستیم با تالش مهندسان
و جوانان با غیرت ایرانی به آن دست یابیم.وی
افزود :شرکت زیمنس آلمان برای تعمیر اساسی،
آموزش نیروی انسانی و اورهال هر واگن قطار
شهری ،رقمی معادل یک میلیارد و  800میلیون
تومان درخواست کرده بود که برای مجموع
واگنهای نیازمند تعمیر ،رقمی بیش از 100
میلیارد تومان برآورد شد .اما با مهندسی معکوس
قطعات در داخل کشور این رقم به  14میلیارد
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تومان کاهش یافت.حتی برای تعمیرات اساسی
ناوگان قطار شهری به دستورالعمل هایی نیاز
داشتیم که وقتی آن را از شرکت زیمنس آلمان
درخواست کردیم از ما یک میلیون یورو خواستند،
حتی با دیگر شرکت های خارجی هم مذاکراتی
انجام شد اما آن ها نیز هزینه های باالیی را در
قبال آن از ما مطالبه کردند.وی با بیان این که
سال گذشته به صورت آزمایشی اولین بوژی قطار
شهری مشهد تعمیر اساسی شد ،تصریح کرد :بعد
از تعمیر اساسی ،تستهای ضروری برای قطار
شهری انجام شد و خوشبختانه با اقداماتی که
امروز مهندسان داخلی انجام داده اند ،میتوانیم
بهجرئت بگوییم برای تعمیرات اساسی واگنهای
خط یک قطار شهری مشهد هیچ مشکلی نداریم.
وی ادامه داد :از  60واگن قطار شهری  10واگن
به دلیل نداشتن استاندارد های ایمنی به تعمیرات
اساسی نیاز داشت ،واگن ها زمین گیر شده بود
ولی ما توانستیم با تکیه بر توان مهندسان ایرانی،
تعمیرات اساسی آن ها را انجام دهیم و آن ها را

وارد سیستم قطار شهری کنیم .اکنون  16واگن
در مرحله اورهال است و  10دستگاه که به دلیل
نیاز به تعمیرات اساسی زمین گیر شده بود ،وارد
ناوگان شده است و مسافرگیری می شود.

•تشکیل کمیسیون ویژه حمل و نقل
عمومی در شهرداری مشهد

وحید برکچی معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری مشهد که دیگر سخنران این مراسم
بود ،به ارتباط توسعه اقتصاد کشور در حوزه حمل
و نقل اشاره کرد و گفت :اگر حمل و نقل کشوری
آسیب ببیند ،قطعا اقتصاد آن کشور نیز آسیب
خواهد دید.وی افزود :توسعه حمل و نقل ریلی
یکی از مولفه های پیشرفت اقتصادی هر کشور
است ،چرا که اگر این حوزه در کالن شهرهایی مثل
مشهد توسعه یابد ،به کاهش ترافیک و آلودگی هوا
منجر خواهد شد.وی با بیان این که به رغم احداث
اتوبان و بولوار و  ...مشکل ترافیک همچنان به
عنوان معضل اساسی مطرح است ،افزود :اگر

بتوانیم در بخش حمل و نقل زمان سفر را کاهش
دهیم شهروندان به استفاده از حمل و نقل عمومی
روی می آورند ،اما وقتی می بینند با خودروی
شخصی زودتر به مقصد می رسند از ناوگان حمل
و نقل عمومی کمتر استفاده می کنند.وی تصریح
کرد :رویکرد شهرداری مشهد توسعه حمل و
نقل عمومی است ،در این زمینه کمیسیون ویژه
ای در شهرداری مشهد با حضور اقتصاد دانان و
متخصصان حمل و نقل تشکیل شده است و در
آینده شاهد اتفاقات خوبی در شهر مشهد در حوزه
حمل و نقل عمومی خواهیم بود.

•برای توسعه خطوط ریلی در سال 97
هیچ گونه کمبود منابع مالی نداریم

محمد رضا حیدری رئیس شورای شهر مشهد نیز
در این مراسم با بیان این که یکی از رویکردهای
مهم شورای پنجم توجه به حمل و نقل ریلی است،
اظهار کرد :تاکنون اجازه ندادیم توسعه حمل و
نقل ریلی به دلیل کمبود منابع کاهش یابد و در
سال  97با هیچ گونه کمبود منابع مالی در این
زمینه مواجه نیستیم.وی موضوع تعمیر و نگهداری
را یکی از نیازهای اصلی در خطوط ریلی برشمرد و
افزود :خطوط ریلی در حوزه تعمیرات و نگهداری
باید طبق استانداردها و به روز باشد و اتفاقی
که امروز در قطار شهری مشهد افتاد ،نشان داد
جوانان این مرز و بوم می توانند در هر شرایطی
مشکالت را حل کنند.وی ادامه داد :دشمنان
خارجی تالش می کنند ناامیدی را به کشورمان
تزریق کنند و قسم خورده اند که به هر طریقی به
کشورمان آسیب بزنند اما مردم ایران بدون توجه
به هیاهوی آن ها از ارزش های نظام اسالمی
خودشان دفاع می کنند.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار:

حل معضل کمربند جنوبی نیازمندگفت وگو است

وظیفه دستگاههای فرهنگی فراهم کردن زمینه نشاط و شادی برای مردم خراسان است
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار درباره
اختالفاتموجودمیانشهرداریودستگاهقضاییبر
سرمسئلهکمربندجنوبیگفت:اگرچهاینمسئلهدر
حوزه استانداری قرار نمیگیرد ،اما موضوعی است
کهتوسطهمهدنبالمیشود.بایدتوجهداشتکهاین
مسئله،مسیرقانونیخودراطیخواهدکردوسرانجام
آنراقانونمشخصمیکند.نوروزیانبهایسناافزود:
درواقع باید هر دو طرف با یکدیگر گفتوگو و تعامل

داشته باشند و از دیدگاههای دوستان دیگری که
در این موضوع ،صاحبنظر هستند ،بهره گیرند .ما
مشکلی نداریم که برای آن ،راه حلی وجود نداشته
باشد،اماالزمهحلمسائلگفتوگویبیشتردرفضای
دوستانهتر است .وی در پاسخ به سوال دیگری درباره
ایجادفضاهایشاددرشهرمشهدنیزاظهارکرد:باید
ایناجماعمیانمسئوالنصورتبگیرد؛چراکهمردم
ما به نشاط و شادی بیشتری نیازمندند .بنابراین باید

مسئوالن بر وجود فضاهای شاد در شهر هماهنگی
داشته باشند که خوشبختانه این نظر موافق بهوجود
آمده است .در همین زمینه در آخرین جلسه شورای
فرهنگ عمومی استان ،امام جمعه مشهد نیز با این
موضوع موافق و همراه بوده است .وی ادامه داد:
همگیمسئوالن،دغدغهحواشیوبروزمشکالتاین
نوع از برنامهها را دارند ،اما باید ،این فضاسازی ایجاد
شود .در همین زمینه وظیفه دستگاههای فرهنگی

مانند ارشاد ،شهرداری و تبلیغات اسالمی فراهم
کردن این شرایط برای مردم خراسان است.
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مدیرکلکمیتهامداداستانخبرداد:

رشد 80درصدیتسهیالتاشتغال
کمیتهامداد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان با بیان
این که تسهیالت اشتغال کمیته امداد شامل منابع
امدادی و بانکی در این استان امسال نسبت به سال
گذشته  80درصد رشد دارد ،افزود :مجموع اعتبارات
اشتغال این نهاد امسال دو هزار و  760میلیارد ریال
است که  500میلیارد ریال آن منابع امدادی و دو هزار
و  260میلیارد ریال تسهیالت بانکی از محل تسهیالت
خوداشتغالی در مناطق روستایی و شهری است.ا...
آسوده در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد :از محل سفر اخیر
رئیس جمهوری به استان نیز هزار میلیارد ریال اعتبار
برای حوزه اشتغال کمیته امداد مصوب شد که در صورت
تخصیص می تواند راهگشای حوزه اشتغال باشد.وی
بیان کرد :سال گذشته  15هزار و  500فرصت شغلی
جدید با اجرای  10هزار و  500طرح اشتغال با اعطای
تسهیالت از سوی کمیته امداد در استان ایجاد شده بود.
آسوده گفت :پیش بینی می شود امسال نیز  20تا 25
هزار فرصت شغلی در بخش مددجویی استان با اعطای
تسهیالت اشتغال ایجاد شود.

جلسهشورایمدیرانمنطقه
 5کشورباحضورمدیرانروابط
عمومیهایاستانبرگزارشد
جلسه شورای مدیران منطقه  5کشور با حضور مدیران
روابط عمومی های استان های خراسان رضوی  ،شمالی
جنوبی  ،سیستان و بلوچستان  ،یزد و کرمان با حضور
استاندار و رئیس مرکز اطالع رسانی و اموربین الملل
وزارت کشور دکتر شجاعی کیاسری روز سه شنبه هفته
جاری برگزار شد .در این نشست مروارید ،مدیر کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص سابقه و پیشینه
شکل گیری روابط عمومی صحبت کرد .نصرپور مدیرکل
صدا و سیمای خراسان رضوی نیز از آمادگی صداوسیما
برای پوشش برنامه های هفته دولت و کیفیت اخبار
ارسالی ادارات و استفاده از این ظرفیت سخن گفت.
همچنین لطفیان رئیس سازمان تبلیغات اسالمی از
بخش استودیوی این سازمان که با هزینه اندک در
اختیار سازمان ها می تواند باشد و تولیداتی که برای
شعار سال انجام داده اند صحبت کرد .عالوه بر این آقای
خالقی از مسئوالن روابط عمومی مطلبی در خصوص
روابط عمومی ها ارائه کرد سپس ابوالفضل واله مدیر
روابط عمومی روزنامه خراسان و رئیس دفتر مدیریت با
بیان ارتباط تنگاتنگی که روابط عمومی ها و رسانه ها در
تحقق اهداف و وظایف دارند به فصول مشترک  ،موانع ،
وظایف مهم روابط عمومی از نظر رسانه ها و وظایف مهم
رسانه ها از نظر روابط عمومی ها و تکالیفی که روابط
عمومی ها و رسانه ها برای بهبود روابط الزم است اتخاذ
کنند اشاره کرد.

